
 

 



 

 

 

วนัแรก ปั้ม ปตท.วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม่  

 

19.30 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก พรอ้มออกเดนิทางสู่จังหวัดเชยีงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 

 

(กรุณาเผือ่ เวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เน ือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากท่านเดินทางมาไมทั่นเวลา 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ค ืนค่าใชจ่้ายเน ื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทั้งหมด ทั้งน ี้เพื่อค าน ึงถ ึง

ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ) 

 
20.30 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

 

วนัท ีส่อง วดัพระธาตุศรจีอมทอง – พระธาตุเจดยี ์วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร – พระเจดยีเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด – วดัพระธาตุดอย

ค า (หลวงพ่อทนั) – อนุสาวรยีครูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร 

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ SET BOX  

 

น าท่านเดินทางสู่  วดัพระธาตุศร ีจอมทองวรว ิหาร เป็นพระธาตุประจ าปีชวด (ปีหนู) 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศ ียรเบื้องขวา มคีวามพเิศษแตกต่างจากที่อ ืน่ค ือ 

เป็นพระบรมธาตุที่ไม่ไดฝั้งใตด้นิ แต่ประดษิฐานอยู่ในกู่ภายในวหิาร นอกจากนัน้ ณ วัด

แหง่น ียั้ งม ีตน้โพธิ์ใหญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่ภายในวัดมาหลายรอ้ยปี จะมไีมค้ ้าตน้โพธิอ์ ยู่

มากมาย ทุกวันที ่15 เมษายน ของทุกปี จะม ีพธิ ีแห่ไมค้ ้าโพธิ ์โดยเชื่อกันว่า เป็นการ

สบืชะตาวัด สบืชะตาบา้นเมอืงใหอ้ยู่เย็นเป็นสุข  

 

 น าท่านสักการะ พระธาตุเจดีย ์พระสิงห์ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร  เป็นพระธาตุ

ประจ าปีมะโรง (ปีงูใหญ่) พระอารามหลวงชั ้นเอก  ชนิดวรมหาวหิาร[1] ตัง้อ ยู่ในบริเวณ

คูเม ืองเชียงใหม่ ถนนสามลา้น ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเม ืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วัดพระสงิหฯ์ เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสงิห ์(พระ

พุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธ ิ์คู่เม ืองเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็น

ศลิปะเชยีงแสนรูจั้กกันในชือ่  "เชียงแสนสิงหห์น ึ่ง" กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย 

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งข ึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั ้นแรกใหก้่อสรา้งเจดยี์สูง 23 วา เพื่อบรรจุ

พระอัฐิของพญาค าฟู พระราชบิดา ต่อมาอกี 2 ปี จึงไดส้รา้งพระอาราม เสนาสนวิหาร 

ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏสิงฆ ์ เม ื่อเสร็จเรียบรอ้ย ทรงตัง้ชือ่ ว่า "วัดลเีชยีงพระ" สมัยพญาแสนเม ืองมาขึ้นครองเวยีง

เชยีงใหม่ โปรดใหอ้ัญเชญิพระพุทธสหิงิคม์าจากเมอืงเชยีงราย มาประดษิฐาน 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 

 น าท่านสักการะ  พระเจดียเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด เป็นพระธาตุประจ าปีมะเส็ง (ปี

งูเล็ก) เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิสามัญ (เดมิชือ่ วัดวัดโพธารามมหาวิหาร) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  พระเจา้ตโิลก

ราชรัชกาลที ่9 แห่งราชวงศม์ังราย โปรดใหท้รงสร ้างขึน้ในปี พ.ศ. 1998 พระ

เจดยี์สร ้างดว้ยศิลาแลงประดับลวดลายปูนป้ัน เลยีนแบบมหาโพธวิิหาร ประเทศ

อนิเด ีย  ในปี พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่ท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งที ่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดยี์เจ็ดยอดหกัพังไปเกอืบหมด 

 



 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่  วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุ เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั ้งอยู่บริเวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตั วเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ

นางจามเทวกีษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏ ิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนยิมเรียกว่า "วัดดอย

ค า" ไฮไลทท์ี่ส าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งน ีก้็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมชี ือ่ เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ

ศักดิส์ทิธ ิ ์นอกจากนีด้า้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเหน็กับวิวของเม ือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย  

 

น าท่านเดินทางสู่  อนุสาวรยี ์ครูบาศรวี ิชยั ผูท้ ี่ไดช้ ือ่ ว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนยี บุคคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพ

ศรัทธา มาจนถ ึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั ้นมคีวามผูกพันกบัประวัตศิาสตร์เมอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมากเนือ่งจาก

ท่านเป็นผูท้ี่มบีทบาทในการ ฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลับมามชี ีวติชวีาอ ีกครั้ง

หนึง่ และทีส่ าคัญครูบาศรีวิชัยเป็นผูร้ิเริ่มชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนอื ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึ้นไปสู่วัดพระ

บรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว่้าเป็นผูบุ้กเบิกเสน้ทาง ข ึน้ดอยสุเทพ ที่ท าให ้

เราม ีโอกาสไดข้ ึ้นไปชืน่ชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแหง่อารยธรรม

ลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนีห้ลายคนยังเชือ่กันว่า เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรีวิชัยก็

เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว 

  

น าท่านเดินทางสู่  วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรว ิหาร เป็นพระธาตุประจ าปี

มะแม (ปีแพะ) เป็น สร ้างข ึ้นเม ื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตริย์องค์ที ่

6 แ ห่งอาณาจักรล ้านนา ราชวงศ์มังราย พระอ งค์ทรงไ ดอ้ัญ เชิญพระบรม

สารีริกธาตุองค์ใหญ่ ทีไ่ดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองค์ถงึ 13 เม ื่อถ ึงแลว้

สามารถเดินทางขึ้นชมได ้2 ทาง คือ เดนิข ึน้บันไดนาค 300 ขั ้น และทางรถราง 

(หมายเหตุ :ไม่รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลง คนละ 20 บาท ส าหรับคนไทย และ 50 

บาทส าหรับชาวต่างชาต)ิ ระยะทางจากเชงิดอยถ ึงวัดประมาณสบิกว่าก ิโลเมตรใช ้

เวลาประมาณครึ่งช่ัวโมง วัดแหง่น ีถ้อืเป็นปูชนยีสถานคู่ เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใคร

ที่มาเยื อนเม ืองเชีย งใหม่ แลว้ไม่ไดข้ ึ้นไปนมัสการถ ือเสม ือนว่ายังมาไม่ถ ึง

เชยีงใหม่ 

 

เย็น บรกิารอาหารค ่า 

 

ท ีพ่กั IBIS STYLES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัท ีส่าม พระธาตุวดัเกตการาม – รา้นของฝากวนสันนัท ์– ล าพูน – พระบรมธาตุหรภุิญชยั วดัพระธาตุหรภุิญชยัวรมหาวหิาร 

– ล าปาง – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านสักการะ พระธาตุวดัเกตการาม เป็นพระธาตุประจ าปีจอ (ปีสุนัข) เน ือ่งจากตามความเชือ่พระธาตุประจ าปีจอคอื พระ

เกศแกว้จุฬามณีซ ึง่เจดยี์สถ ิตอยู่บนสวรรคชั์ ้นดาวดงึส ์ดังนัน้พระธาตุวัดเกตุการามจึงถูกก าหนดใหเ้ป็นองคแ์ทนเจดีย์จุฬามณี

ส าหรับผูท้ี่เกดิปีจอ สร ้างข ึน้ในปี 1971 สมัยพระเจา้สามฝ่ังแกนแห่งราชวงค์เม็งราย เดมิชื่อวัดสระเกตุลักษณะเป็นเจดยี์ขนาด

ใหญ่ม ีฐานกวา้ง 82 วา ยาว 6 วา รายลอ้มดว้ยเจดีย์บริวารทั้ง 4 มุม เด ิมมฉัีตรแบบเดียวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ปัจจุบันได ้

สูญหายไป  ถา้ไดล้องสังเกตยอดเจดยี์พระธาตุวัดเกตการาม จะเหน็ว่าเอ ียงเล็กนอ้ย เป็นความตั ้งใจของผูส้รา้ง ตามความเชื่อ

โบราณทีว่่าการสรา้งเจดยี์ที่ มยีอดชีต้รงไปยังสวรรค์อันเป็น

ทีต่ัง้ของพระธาตุเกศแกว้จุฬามณนีัน้ ถอืเป็นการไม่สมควร 

 

น าท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ ร ้านวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝาก

พื้น เม ืองของเชียงใหม่ ม ีข องฝากมากมาย  อ าทิ ไ สอ้ั่ ว 

แคปหมู น ้าพริกหนุ่ ม  ซ ึ่งเป็นของฝากขึ้น ชือ่ของจังหวัด

เชยีงใหม่  

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จังหวัดล าพูนเพือ่สักการะ พระ

บรมธาตุหรภุิญชยั วดัพระธาตุหร ิภุญชยัวรมหาวหิาร 

เป็นพระธาตุประจ าปีระกา (ปีไก่) เป็นพระอารามหลวงชั ้นเอก 

ชนิดวรมหาวหิาร ตั ้งอยู่ใจกลางเม ืองล าพูน ม ีเน ื้อที่ทั ้งหมด

ประมาณ 28 ไ ร่  3 งาน 26 ตารางวา วัดพระธาตุหริภุญ ชัย 

ไดรั้บการขึ้นทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาต ิเม ือ่ ปี พ.ศ. 

2478 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 

หลังจากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง สกัการพระธาตุล าปางหลวง เป็น

พระธาตุประจ าปีฉลู (ปีวัว)  วัดคู่บา้นคู่เม ืองล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ี่สมบูรณ์

ทีสุ่ดแหง่หนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปี

ฉลู ดว้ยเริ่มสร ้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน เดนิข ึน้ไปตามบันไดนาคจนถ ึงประตูซุ ม้

โคง้หรือประตูโขง ทีส่่วนบนมลีายปูนป้ันเป็นกรองวมิาน มนีาคและหงสต์ามชัน้ต่าง ๆ จนถ ึง

ยอดดูสวยงามยิ่ง ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวิหารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็น

วัดไมท้ี่สมบูรณท์ีสุ่ดแหง่หนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ไฮไลทอ์ ีก

หนึ่งส ิ่งที่คนมาเยื่อนวัดแหง่น ี้ค ือการไดม้าชม  “พระธาตุกลับหัว” (หมายเหตุ : การขึน้ชม

พระธาตุกลับหวัสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านัน้) 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

 

21.00 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผู์้ใหญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตุลาคม 2563 2,999 800 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 2,999 800 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 

** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเท ีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเท ีย่วชาวต่างชาตมิคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องม ีผูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต ่า 25 ทา่น ต่อ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง  

เปลีย่นแปลงราคา หรอืปรบัเปลีย่นพาหนะ ท ัง้น ีข้นาดของรถบสัขึน้อยู่กบัจ านวนผูโ้ดยสาร 

 

 



 

 

 ิ  ิ
  ิ  

 
 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่ารถบัส หรือรถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทางทีร่ายการระบุ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 



 

 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้ค ียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัต ิเหตุระหว่างเด ินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่ เพื่อคุม้ครอง

สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอ ินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิ ิบาร์ในหอ้ง รวมถ ึง

ค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มข ึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ ิไดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ

อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็น

ตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

   ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทต่อท่าน  พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อ

ส ารองท ีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเง ินค่าบร ิการส่วนท ีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั  กรณนีักท่องเทีย่วหรือ

เอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื ว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี้ วันจันทร์ ถ ึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเด ินทาง หรือเล ื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อ ีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเด ินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังส ือ

มอบอ านาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ข ึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ่้ายที่เก ิดข ึน้ตามจริง ** ในกรณีท ีว่นัเด ิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์  50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ ร ้านอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ียหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่ม ีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  


